
I. PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang 

Reformasi ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam 

sistem ekonomi, yaitu pembaruan aturan main berekonomi menjadi aturan main 

yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Jika kini orang menyebutnya sebagai perekonomian yang 

bersifat kerakyatan, maka artinya sistem atau aturan main berekonomi harus 

lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari ekonomi rakyat. Inilah demokrasi 

ekonomi yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya.  

Dalam era otonomi daerah setiap daerah terutama masyarakat desanya 

harus memiliki rasa percaya diri bahwa melalui organisasi koperasi, kegiatan 

ekonomi rakyat dapat diperhitungkan keandalan kekuatannya. Jika koperasi 

benar-benar merupakan koperasi anggota maka tidak akan ada program atau 

kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan atau 

kebutuhan anggota. Dengan kata lain, setiap produk atau kegiatan usaha 

koperasi harus berdasarkan persetujuan anggota. Koperasi tidak mencari 

keuntungan karena anggotalah yang mencari keuntungan yang harus menjadi 

lebih besar dengan bantuan organisasi koperasi.  

Pada kasus koperasi di Indonesia, koperasi sebagai badan usaha yang 

dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggota, yang ditegaskan dalam Undang-undang 

nomor 25 tahun 1992. Batasan koperasi dalam perundangan  ini memiliki makna 

yang lebih tegas dan jelas dibanding batasan lama, dalam Undang-undang 

No.12 tahun 1967, yang memungkinkan terciptanya pemikiran ganda tentang 

koperasi. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengakomodasi perubahan 
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tataran instrumental seperti dengan diaturnya pengelola koperasi atau manajer 

dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.  

Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam 

menjalankan usaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan 

idiologi normatif yang ada. Usaha merupakan proses rasional yang akhirnya 

bermuara pada penciptaan keuntungan, akumulasi keuntungan tersebut 

digunakan untuk melayani kebutuhan anggota. Dengan demikian, usaha 

koperasi dapat dilaksanakan selama memperhatikan dua hal pokok, yakni :  

1. Usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh 

mungkin mengandung unsur pemberdayaan (empowering) bagi usaha 

anggota.  

2. Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang 

diberikan anggota pada usaha koperasi. 

 
Sejak awal anggota koperasi adalah pemilik perusahaan yang disamping 

dapat memperoleh manfaat langsung dalam berbisnis dengan koperasi anggota 

juga pada akhir tahun masih dapat menerima Sisa Hasil Usaha (SHU). Inilah 

rahasia berkoperasi yang biasanya tidak ditonjolkan pengurus karena praktik-

praktik manajemen koperasi sering bertentangan dengan teori koperasi yang 

harus bersifat profit-sharing. Artinya perusahaan koperasi sering berubah 

menjadi koperasi pengurus bukan koperasi anggota. Profit-sharing dan sharing 

ownership sangat sejalan dengan aturan main sistem ekonomi berdasarkan 

Pancasila yang bertujuan menghindarkan ketimpangan ekonomi dan sosial dan 

berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Koperasi mengutamakan keanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan 

modal tetapi berdasarkan kepemilikan usaha, betapapun kecilnya. Koperasi 
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adalah perkumpulan orang atau badan hukum bukan perkumpulan modal. 

Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat terbuka atau 

transparan dan benar-benar partisipatif. 

Di masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan 

usaha koperasi.  Alasan utama kebutuhkan tersebut adalah dasar pemikiran 

ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan 

penawaran (bargaining position), peningkatan skala usaha bersama, pengadaan 

pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan 

(pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota.  Alasan lain 

adalah karena adanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu 

(yang tidak berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan 

fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan 

kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi 

yang telah dilakukan selama ini.   

Alasan kebutuhan awal atas keberadaan koperasi tersebut sangat 

dipengaruhi oleh pola hubungan koperasi dan anggota serta masyarakat yang 

didominasi pola hubungan bisnis.  Akibatnya sering terjadi “koperasi yang tidak 

berkoperasi”  atau dikenal pula sebagai “koperasi pengurus” dan “koperasi 

investor” karena koperasi dan anggota menjadi entitas yang berbeda, melakukan 

transaksi satu dengan lainnya, bahkan tidak jarang saling berbeda kepentingan  

antara pengurus disatu pihak dan anggota dipihak lainnya.  

Kegiatan usaha yang dikembangkan koperasi pada prinsipnya adalah 

kegiatan yang berkait dengan kepentingan anggota.  Salah satu indikator utama 

keberhasilan kegiatan usaha tersebut adalah jika usaha anggota berkembang 

sejalan dengan perkembangan usaha koperasi.  Oleh sebab itu jenis usaha 

koperasi tidak dapat diseragamkan untuk setiap koperasi, sebagaimana tidak 
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dapat diseragamkannya pandangan mengenai kondisi masyarakat yang menjadi 

anggota koperasi.  

Biaya transaksi yang ditimbulkan apabila anggota menggunakan koperasi 

dalam melakukan kegiatan usahanya juga perlu lebih kecil jika dibandingkan 

dengan tanpa koperasi.  Hal ini akan menjadi penentu apakah keberadaan 

koperasi dan keanggotaan koperasi memang memberikan manfaat bisnis.  Jika 

biaya transaksi tersebut memang dapat menjadi insentif bagi keanggotaan 

koperasi maka produktivitas modal koperasi akan lebih besar dibandingkan 

lembaga lain.   

Langkah selanjutnya yang perlu dikembangkan oleh suatu koperasi 

adalah agar hasil produktivitas tersebut dapat dipertahankan dalam sistem 

koperasi.  Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya lembaga koperasi 

adalah karena nilai lebih dari perputaran modal dalam sistem koperasi ternyata 

lebih banyak diterima oleh lembaga-lembaga diluar koperasi dan anggotanya.  

Hal ini memang merupakan salah satu catatan penting yang harus diperhatikan 

sebagai akibat dari sistem perbankan yang sentralistik seperti yang dianut saat 

ini.   

Kemampuan usaha koperasi seperti permodalan, pemasaran, dan 

manajemen umumnya masih lemah.  Telah cukup banyak usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, namun masih sering bersifat parsial, 

tidak kontinyu, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan.  Pendampingan dalam 

suatu proses pemberdayaan yang alamiah dan untuk mengembangkan 

kemampuan dari dalam koperasi sendiri tampaknya lebih  tepat dan dibutuhkan.    

Koperasi karyawan PT. Semen Cibinong (KopKar PT. SC) yang memiliki 

beberapa unit bisnis, saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan akibat 

kerugian yang diderita selama beberapa tahun terakhir ini. Pada Gambar 1 
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terlihat bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 SHU KopKar PT. SC 

bernilai negatif dan bahkan kerugian semakin bertambah sejak dua tahun 

terakhir, sehingga hal tersebut mempengaruhi kondisi keuangan koperasi. Jika 

kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut maka kegiatan usaha KopKar PT. SC 

akan menjadi terganggu.  Sementara KopKar PT. SC membutuhkan sejumlah 

modal kerja yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasionalnya agar koperasi 

tersebut tetap dapat beroperasi.  
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Gambar 1. Grafik SHU Koperasi Karyawan PT. Semen Cibinong 

 

Kerugian KopKar PT. SC bermula dari piutang tak tertagih atau piutang 

tidak lancar karyawan PT. Semen Cibinong dan tagihan pajak selama tiga tahun 

yang tidak terbayar, yaitu sejak tahun 1997 yang mengakibatkan koperasi harus 

menanggung denda yang diberikan oleh pihak pajak dalam jumlah besar. Selain 
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itu, kerugian tersebut juga dapat disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari 

beberapa unit usaha karena berkurangnya kontrak kerjasama dengan PT. 

Semen Cibinong. 

Kerugian yang dialami koperasi sejak tahun 2000 berakibat pada 

berkurangnya modal kerja sehingga perusahaan terhambat dalam melakukan 

kegiatan usahanya dan selanjutnya sulit menghasilkan laba usaha untuk 

memperbaiki kondisi keuangan yang buruk. Sementara, kondisi KopKar PT. SC 

yang merugi membuat koperasi mengalami kesulitan dalam permohonan 

peminjaman dana kepada pihak bank untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

Untuk mengatasi permasalahan ini koperasi sudah melakukan beberapa 

upaya pemecahannya, yaitu dengan cara membuka usaha baru seperti usaha 

konstruksi dan pembenahan sistem kerja serta menambah pinjaman kredit untuk 

digunakan pada unit usaha simpan pinjam agar bisa dimanfaat bagi para 

anggotanya. Atas jasa koperasi koperasi tersebut, maka koperasi mendapatkan 

keuntungan yang cukup besar. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum 

optimal karena koperasi masih mengalami kerugian dan bahkan kerugian 

tersebut semakin bertambah parah di tahun 2004 ini karena beberapa unit usaha 

kehilangan kontrak kerja dengan PT. SC. Hal tersebut tentu saja membuat 

kondisi keuangan koperasi dapat dikatakan buruk.  

Salah satu upaya yang dilakukan KopKar PT. SC untuk menekan 

kerugian dan meningkatkan penghasilan agar koperasi tidak merugi di tahun 

berikutnya adalah dengan mengembangkan unit usaha yang ada. Untuk itu 

manajemen KopKar PT. SC harus mencari dan menentukan sumber pendanaan 

yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, baik yang bersumber 

dari internal maupun eksternal. Alternatif sumber dana yang paling 

memungkinkan bagi pemenuhan kebutuhan kerja tersebut antara lain adalah : 
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a. Mengajukan tambahan kredit modal kerja kepada bank 

b. Menaikkan simpanan anggota  

c. Melikuidasi unit usaha yang tidak atau kurang menguntungkan. 

 
KopKar PT. SC mengalami kerugian, yang sudah terlihat dari negatifnya 

nilai Earning Before Interest and Tax (EBIT). SHU KopKar PT. SC bernilai 

negatif, dengan begitu dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pun bank yang 

mau memberikan kredit modal kerja kepada koperasi. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis peramalan untuk mengetahui nilai EBIT KopKar PT. SC di 

tahun mendatang sebagai bahan informasi bagi KopKar PT. SC untuk 

selanjutnya digunakan dalam melakukan beberapa kebijakan manajemen 

terutama yang berkaitan dengan modal kerja. 

 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan KopKar PT. SC ? 

2. Bagaimana prospek EBIT KopKar PT. SC untuk 1 tahun mendatang?  

3. Sumber pendanaan apa yang tepat untuk mengatasi kebutuhan modal 

kerja agar kondisi KopKar PT. SC menjadi lebih baik? 

 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kinerja keuangan KopKar PT. SC. 

2. Mengetahui prospek  EBIT KopKar PT. SC untuk 1 tahun mendatang  
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3. Menganalisa sumber pendanaan yang tepat untuk mengatasi kebutuhan 

modal kerja agar kondisi KopKar PT. SC menjadi lebih baik 

 

 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KopKar PT. 

SC, yaitu : 

1. Sebagai bahan informasi mengenai kinerja keuangan, peramalan 

keuangan dan sumber pendanaan untuk mengatasi kebutuhan modal 

kerja yang dibutuhkan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan beberapa kebijakan 

manajemen terutama yang berkaitan dengan modal kerja. 




